
 
 
 

 

                                       Технически данни 2.0 i-VTEC AWD 

      

  
  

ДВИГАТЕЛ     

тип   
четирицилиндров напречно разположен с един 

разпределителен вал, 16 клапана, i-VTEC 

работен обем куб.см. 1997 

система за подаване на горивото   

PGM-Fi програмируемо многоточково впръскване на 

горивото, променливо газоразпределение и променлива 
фаза на отваряне  на клапаните 

степен на сгъстяване   10.6:1 

максимална мощност кВ./об.в минута 114/6500 

максимален въртящ момент Nm/об.в минута 192/4300 

максимална скорост км/ч   

MT   190 

АТ   182 

ускорение от 0 до 100 км/ч сек   

MT   10,2 

АТ   12,3 

разход на гориво л/100 км литри   

градски цикъл     

MT   
9.3 (17”) 

9.4 (18”) 

АТ   
10.0 (17”) 
10.1 (18”) 

извънградски цикъл     

MT   
6.3 (17”) 
6.5 (18”) 

АТ   
6.0 (17”) 
6.2 (18”) 

комбиниран цикъл     

MT   
7.4 (17”) 
7.6 (18”) 

АТ   
7.5(17”) 

7.7 (18”) 

гориво   безоловен бензин А95 

вредни емисии СО2 g/km EURO 5 

MT   
173 (17”) 
177 (18”) 

АТ   
175 (17”) 

179 (18”) 

РАЗМЕРИ     

Technical info 



дължина mm 4,605 

ширина mm 2,096 (вкл. странични огледала) 

височина mm 1,685 (вкл. антена) 

междуосие mm 2,630 

клиренс /с шофьор/ mm 165 

тегло kg   

MT   1521-1619 

АТ   1543-1645 

диаметър на обратен завой m 11.7 

вместимост на резервоара литри 58 

обем на багажника литри 589 

обем на багажника до стъклата при 

сгънати задни седалки 
литри 1146 

обем на багажника при сгънати задни 
седалки 

литри 1669 

брой места   4+1 

брой врати   5 

гуми   225/ 65 R 17 

    225/ 60 R 18 

ПРЕДАВАНЕ И ОКАЧВАНЕ     

предаване   предно, автоматично включване на 4х4 в реално време 

вид на трансмисията   механична шестстепенна 

    автоматична петстепенна 

система на окачване     

предно   
независимо тип MacPherson с допълнителни носачи, 
пружини и стабилизатори. 

задно   независимо многоточково 

СПИРАЧНА СИСТЕМА     

тип   четириканална спирачна система 

предни колела   хидравлични дискови вентилирани с усилвател 

задни колела   хидравлични дискови с усилвател 

ГАРАНЦИИ     

гаранция   
3+2 години или 150 000 км. в зависимост от това, което 

настъпи първо 

гаранция за корозия по покритията 3 години без ограничение в изминатите километри 

гаранция за корозия по каросерията 12 години без ограничение в изминатите километри 

  

Honda Motor Co., Ltd. и Бултрако АД си запазват правото да променят спецификациите и цените 
без предварително предупреждение. 
 


